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önkormányzati rendelete

a közterület használatáról és a közterület használat díjáról 
 

Záradék:

A rendelet megalkotás napja:  2015. szeptember 24.

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. szeptember 24.

A rendelet hatályba lépés napja: 2015. szeptember 25.



Magyarcsanád  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében foglalt  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az Alaptörvény 32. cikk (1) bek.  a)
pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőeket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezés

1. §

(1) A rendelet  célja,  hogy  Magyarcsanád  község  közigazgatási  területén  a  köztisztaságot
fenntartsa,  az  ezzel  kapcsolatos  feladatokat,  kötelezettségeket  és  tilalmakat  a  helyi
sajátosságoknak  megfelelően  szabályozza,  továbbá  meghatározza  a  helyi
környezetvédelem alapvető szabályait, valamint a közterület használat rendjét.

(2) A rendelet hatálya Magyarcsanád község közigazgatási területén található közterületekre
és azok használóira terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazásában: 
alkalmi  árusítás: idényjellegű  árusításhoz  hasonló  feltételek  mellett,  de  annál  lényegesen
rövidebb időtartamra, szezononként legfeljebb egy alkalommal, 1-30 napig tartó mobil nem
hordozható berendezésből történő közterületi árusítás. 

alkalmi vásár:néhány napos (max. 20 nap) általában rendezvénnyel összekötött árusítás. 

árubemutatás: az üzletben árusított termékek az üzlet  nyitva tartás ideje alatti  bemutatása,
ismertetése és értékesítése az üzlet előtt kihelyezett termékek összessége. 

árusító  és  egyéb fülke  (pavilon): bármikor  könnyen szétszerelhető  szerkezetekből  készült,
illetve  könnyen  eltávolítható  szabadon  álló,  vagy  telepített,  környezetébe  illeszkedő
földszintes építmény. 

cégér: az  üzlet  tevékenységét,  nevét,  jelképező,  leíró,  vagy  a  tulajdonos  vagy  bérlő
foglalkozására utaló, vagy azt megjelölő, a homlokzaton elhelyezett feliratos/rajzos/figurális
épülettartozék. 

hirdető-berendezés, hirdetőtábla, reklámhordozó eszköz: minden olyan a KRESZ-ben, illetve
ágazati  szabványban  nem szereplőtábla,  eszköz,  amelynek  az  a  célja,  hogy a járdán és  a
közúton  közlekedők  figyelmét  felhívja  valamilyen  szolgáltatásra,  gyártmányra,  termékre,
eseményre, létesítményre. 

hirdetmény: közérdekű közlés,

idényjellegű  árusítás: az  árusítás  időtartamára  a  közterületre  kihelyezett  árusítóhelyről
időszakonként megismétlődő esetenként legfeljebb egy szezonra – maximum 3 hónap – szóló
kereskedelmi tevékenység (pl.: fagylaltárusítás).
 
közérdekű  cél: állami  vagy  önkormányzati  szerv,  valamint  az  e  szervek  működéséhez
szükséges  gazdasági,  igazgatási,  oktatási,  közművelődési,  közgyűjteményi,  szociális  és
egészségügyi  létesítmény  elhelyezése,  városrendezés,  önkormányzati  beruházásban
megvalósuló  lakóház  építés-  és  felújítás,  bányászat,  honvédelem,  közlekedés,  posta  és
távközlés,  villamos  energia  továbbítására  szolgáló  berendezés  elhelyezése,  ha  a  bővítés
illetőleg  elhelyezés  másként  nem  biztosítható,  vízgazdálkodás,  régészeti  lelőhelyek  és



környezetük megóvása és feltárása, műemlék- és természetvédelem, ha a védelem másként
nem biztosítható 

közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló
földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.

mozgó árusítóhely: mobil jellegű talajhoz nem rögzített helyét változtatható árusítóhely.

önálló  hirdető-berendezés:  minden  olyan  hirdető-  berendezés,  amely  nem építmény  falán
vagy kerítésen található. 

tartozék: köztéri pad, szökőkút teljes területe, közterületi szobor, virágágyás, virágtartó edény,
térhatároló tégla- és betonperem, lámpaoszlop, hulladékgyűjtő köztéri edény. 

üzemképtelen jármű:  
a) hatósági jelzéssel nem rendelkező olyan jármű, amely a közúti forgalomban csak ilyen

jelzéssel vehet részt, 
b) baleset következtében károsult és elhagyott (a helyszínről 8 napon, mellékútvonalon

15 napon belül el nem szállított) jármű
c) a használat folytán üzemképtelenné vált jármű, 

vendéglátó-ipari  előkert,  illetve  kerthelyiség: a  közterületnek  vendéglátás  céljából  idény
jelleggel asztalokkal, székekkel elfoglalt körülhatárolt és szükség szerint lefedett része.

zöldterület: növényzettel borított közterület, különösen a közterek és közparkok.

II. fejezet
A közterület használatra vonatkozó rendelkezések

3. §

(1)  A  közterület  rendeltetésétől  eltérő  használathoz  (a  továbbiakban  közterület-használat)
engedélyt kell kérni. 
(2) Közterület-használati engedélyt kell beszerezni, ha 

a) közterületbe  nyúló  építményrészekre  (pl.:  lépcső,  kirakatszekrény,  üzleti  védőtető
ernyő szerkezet, hirdető berendezés, cég- és címtábla), ha a benyúlás több mint 10 cm,

b) üzlet,  árusításra  alkalmas  pavilon,  egyéb  létesítmény  (árusító  asztal,  állvány  stb.)
elhelyezéséhez, fennmaradásához, 

c) építési  munkával  kapcsolatos  anyagok,  szerkezeti  elemek  elhelyezésére,  valamint
épület állékonyságával kapcsolatban igénybe vett terület,

d) alkalmi és mozgóárusításra, 
e) vendéglátó-ipari  előkert  céljára,  üzleti  szállítás  az rakodás  alkalmával  göngyölegek

elhelyezésére, árukirakásra,
f) kiállítás,  vásár,  alkalmi  vásár,  sport,  kulturális  és  cirkuszi  rendezvények,  továbbá

mutatványos  tevékenységek,  reklámtevékenységet  kísérő  kulturális  és
sporttevékenység céljára,

g) áruminta  közterületen  történő  elhelyezésére  (árumintát  esztétikusan  és  oly  módon
lehet elhelyezni, hogy se közúti, se gyalogos forgalmat nem akadályozhat),

h) közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes hasznosítására (pl.: meg nem
nyitott utca), 

i) ideiglenes  jellegű  építmény  elhelyezésére,  kialakítására  (pl.:  felvonulási  épület,
lakodalmas sátor), 

j) távbeszélő fülke, fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény elhelyezése



k) hirdető-berendezések,  cég-  és  címtáblák  és  egyéb  táblák elhelyezéséhez,  ha azokat
nem épület falán helyezik el,

l) mozgó hirdető-berendezésekhez (pl.: autóról történő árubemutatás), 
m) hangosbemondó közterületen történő használata céljára, ha az üzleti célokat szolgál, 
n) közműbekötések  elkészítéséhez,  közmű  és  egyéb  vezetékek  (elektromos,  gáz,  víz,

távfűtő, csatorna stb.) közterület-használattal járó karbantartása, építése,
o) totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda, továbbá

az utcai árusító automaták elhelyezéséhez, fennmaradásához,
p) közúti  közlekedéssel,  fuvarozással  kapcsolatos  állomáshely  (pl.:  taxi),  valamint

állandó helyhasználatot igénylő gépjármű által elfoglalt hely,
q) mezőgazdasági termékek 48 órát meghaladó tárolására (pl.: gyökér, répa, stb.) kivéve

éghető termékek, 
r) közterületen elhelyezett garázsokra,
s) közterületen elhelyezett hulladékgyűjtő edényre, konténerre.
t) promóciós tevékenység céljából elfoglalt terület használatára

(3) Nem kell közterület-használati engedélyt beszerezni 
a) járda, közút javításával, építésével kapcsolatos tevékenységre, 
b) a település- üzemeltetéssel kapcsolatos tárgyak elhelyezésére (pl.: pad, figyelmeztető

és tájékoztató táblák, közvilágítási lámpák, tartóoszlopok), 
c) hirdető táblák elhelyezésére,  ha azokat  épült  falán rögzítik,  amennyiben az 1 m2-t

meghaladja, építési engedélyt kell kérni, 
d) építési anyagok 48 óránál rövidebb tárolásánál, 
e) közmű és egyéb vezetékek hibaelhárítási munkálataira, ha az halasztást nem tűr, de a

hiba  észlelhetőségétől  számított  első  munkanapon  köteles  bejelenteni  a  közmű
üzemeltetője, 

f) költözködés során bútorok fel- és lerakodásához, ha az 24 órát nem haladja meg, 
g) közművezetékeknek, távbeszélő létesítményeknek, átadás utáni üzemeléséhez, 
h) tüzelőanyag közterületen történő tárolásához, ha az nem haladja meg a 24 órát, 
i) kereskedelmi  és  vendéglátó-ipari  tevékenységgel  kapcsolatos  áruk és  göngyölegek,

szállításakor közterületen történő elhelyezésére, ha az a 24 órát nem haladja meg. 

(4) Nem adható közterület-használati engedély 
a) környezetvédelmi  vagy  balesetvédelmi  szempontból  is  kifogásolható  tevékenység

gyakorlásához, anyagok elhelyezéséhez, 
b) lakókocsiból,  járműből  történő  árusításra  a  43-as  főközlekedési  út  teljes  községi

szakaszán, 
c) gépkocsi  várakozóhelyen  bármiféle  létesítmény  kialakítására  (pl.:  ponyvagarázs,

hullámpala garázs stb.) 
d) ha a kérelmező a közterület-használat engedélyezéséről szóló rendelet előírásait – a

kérelem  beérkezésétől  számított  1  éven  belül,  vendéglátó-előkert  működésével
kapcsolatban  2  éven  belül  -  az  engedélyező  hatóság  nyilvántartásából
megállapíthatóan megszegte, 

e) használaton  kívüli,  vagy  szemmel  láthatóan  üzemképtelen  gépjárművek,
mezőgazdasági eszközök közterületen történő tárolására, 

f) 3500 kg legnagyobb össztömeget meghaladó súlyú jármű – autóbusz, tehergépkocsi,
mezőgazdasági  vontató,  lassújármű,  járműszerelvény,  nehéz-pótkocsi,  lakókocsi,
valamint munkagép – közterületen történő tárolására. Tárolásnak minősül, ha a jármű
1 napnál hosszabb ideig folyamatosan közterületen várakozik.

g) éghető mezőgazdasági termékek közterülten történő tárolására, 
h) 24 órát meghaladóan tüzelőanyag közterületen történő tárolására, 
i) gépjárműjavító,  karbantartó,  kölcsönző  és  kereskedő  tevékenység  végzésére,

alkatrészek tárolására, 
j) mozgó árusító hely tárolására,



k) ha vendéglátóüzlet  működésével összefüggésben a kérelem beérkezését megelőzően
az  üzemeltetővel  szemben  1  éven  belül  szabálysértési  hatóság  jogerősen
csendháborítás vagy környezetvédelmi szabálysértés tényét állapította meg, 

l) a kérelmező olyan tevékenységet  kíván közterületen folytatni,  melynek gyakorlását
jogszabály tiltja.

(5) Nem helyezhető el hirdető berendezés és hirdetmény 
a) útpályán, útpadkán és vízelvezető árokban, 
b) útkereszteződés előtt és után 30 m-es távolságon belül, 
c) közúti jelzőtábla tartóoszlopán, 
d) közparkban, 
e) közterületen álló fákon és egyéb tárgyakon (pl.: emlékművek, szobrok, utcabútorok), 
f) középületek falain, 
g) közút  területe  felett  a  kulturális,  illetve  sportcélú  rendezvényekkel  kapcsolatos

hirdetmények kivételével. 
(6) A közterület használat 

a) állandó jelleggel – határidő nélkül – vagy 
b) ideiglenes  jelleggel  –  meghatározott  időre,  illetőleg  feltétel  bekövetkeztéig

engedélyezhető. 
(7) A közterület (alkalmi és mozgó árusítás) árusítható termékek körét a rendelet 3. számú
melléklet tartalmazza. 

4. §
Az engedélyező hatóság 

Magyarcsanád Községi  Önkormányzat  a közterület-használat  engedélyezésével  kapcsolatos
hatáskörét  a  polgármesterre  ruházza  át  (a  továbbiakban:  eljáró  hatóság).  A  kérelmeket  a
Magyarcsanádi Közös Önkormányzati Hivatalban kell előterjeszteni.

5. §
Az engedély iránti kérelem

(1) A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie írásban, aki a közterületet használni
kívánja. A kérelmet a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.
(2) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a használatot kérő nevét, lakóhelyének, telephelyének címét 
b) a közterület-használatért felelős nevét, lakóhelyét, telephelyének címét 
c) a közterület-használat pontos célját és időtartamát 
d) a közterület-használat helyét, módját (formai, szerkezeti kialakítását, megjelenését) és

területi nagyságát 
e) a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát (pl.

társasági  szerződés,  cégbírósági  bejegyző  végzés,  alapító  okirat),  amennyiben  azt
valamely hatóság jogszabállyal rendszeresített nyilvántartása nem tartalmazza 

f) vendéglátó-előkert esetén a nyitvatartási időt.

6. §
A szakhatóságok közreműködése 

(1) Az engedélyező hatóság szerzi be: 
a) közterületen  folytatni  kívánt  kereskedelmi,  vendéglátó-ipari,  illetőleg  szolgáltató

tevékenység esetében a kereskedelmi hatóság véleményét, 



b) műemléki  környezetben  folytatni  kívánt  közterület-használat  esetén  a
műemlékvédelmi hatóság szakhatósági állásfoglalását, 

c) a közterület fenntartójának, kezelőjének nyilatkozatát 
d) amennyiben a tevékenység végzéséhez szükséges a szakhatósági állásfoglalását 
e) építésügyi  hatósági  engedélyhez  kötött  közterület-használat  esetén  az  építési

hatóságnak vonatkozó jogerős döntését,
f) Az 5. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt okiratok kivételével a közterületen folytatni

kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat másolatát (pl. vállalkozói igazolvány,
működési engedély stb).

Az engedély megadása 

7. §

(1) Az engedély megadása során figyelembe kell venni a külön jogszabályokban szabályozott
előírásokat, valamint településképi, köztisztasági, továbbá a közreműködő szakhatóságok és
más szervek hozzájárulásában előírt követelményeket és ellenőrizni kell az egyéb feltételek
(pl.: vállalkozói igazolvány stb.) fennállását is, valamint az érintett ingatlan tulajdonosának
hozzájárulását.
(2) A főúthálózathoz tartozó közutak mentén engedély csak akkor adható, ha 

a) a  közterület-használatot  különösen  fontos  érdek  teszi  szükségessé  (pl.:  autóbusz
várakozó fülke létesítése, építési munka végzése), 

b) a  folytatni  kíván  tevékenység  a  lakosság  ellátása,  tájékoztatása  szempontjából
szükséges (pl.: idény jellegű árusítás, hirdető berendezés). 

8. §

(1) Az engedélynek tartalmaznia kell
a) az engedélyes nevét és állandó lakó- (telep) helyének címét, 
b) a közterület-használat célját és időtartamát, 
c) a  közterület-használat  helyének,  módjának,  mértékének  és  feltételeinek  pont

meghatározását, 
d) az  engedélyezési  eljárásban  közreműködő  szakhatóságok  hozzájárulásában  foglalt

előírásokat, 
e) az  engedély  megszűnése,  visszavonása  esetén  az  eredeti  állapot  helyreállítására

vonatkozó kötelezettség előírásait, 
f) közterület-használati díj mértékét, és fizetésnek módját, 
g) balesetvédelmi és egészségvédelmi óvórendszabályok betartására való felhívást, 
h) elő kell írni engedélyes számára a közterületnek és a tartozékainak a saját költségen

történő folyamatos karbantartását, az engedély megszűnése esetén eredeti állapotban
történő helyreállítását. 

i) figyelmeztetni  kell  az  engedélyest  arra,  hogy a  közterületet  –  tartozékaival  együtt
(járda,  útburkolatok,  fák,  csatornák,  árkok,  korlátok,  építmények,  úttartozékok)  –
mindannyiszor köteles saját költségén helyreállítani, ahányszor kivitelezési ok miatt a
hiba kiújul.

Ha az engedélyes  a fenti  kötelezettségének nem tesz eleget,  úgy a hatóság az engedélyes
veszélyére és költségére végezheti el a közterület és tartozékai eredeti állapotán megfelelő
helyreállítását. 
(2) A közterület-használati engedély másra nem ruházható át. 
(3) Az építési munka végzésének tartamára szóló közterület-használati engedélyben 

a)  -  szükség  szerint  –  elő  kell  írni  a  közterület  felöl  a  városképi  követelményeket
kielégítő kerítés létesítését, 

b) elő  kell  írni,  hogy  –  ha  a  járdát  teljes  szélességben  el  kell  foglalni  és  a
gyalogosforgalom a  másik  oldalon  lévő  járdára  nem terelhető  át  –  az  engedélyes



köteles a gyalogosok számára védőtetővel ellátott átjáró létesítéséről gondoskodni és
azt  szükség  szerint  nappal  is  megvilágítani,  továbbá  –  a  balesetveszély  elkerülése
érdekében – közlekedés útjában álló oszlopokat és ezek alátéteit jól láthatóvá tenni.

 
(4) Az engedély megadása, vagy megtagadása ügyében határozatot közölni kell 

a) az engedélyezési eljárásban közreműködő szakhatóságokkal, 
b) a közterület-használati díj beszedésével megbízott szervvel, 
c) az engedélyt kérővel, 
d) a közterület-felügyelettel.

9. §
Az engedély érvényessége 

(1) Az engedély
a) meghatározott idő elteltéig, 
b) megállapított feltétel elteltéig, 
c) visszavonásig érvényes. 

(2) A közterület használati engedély érvényét veszti, ha a közterületen folytatott tevékenység
végzésére jogosító okirat érvénye megszűnik. 
(3)  A  meghatározott  időre  szóló  engedély  érvénye  az  engedélyesnek  az  engedélyezett
időtartam lejárta  előtt  legalább  15 nappal  benyújtott  kérelmére  meghosszabbítható,  illetve
meghatározott időszakra szüneteltethető. Ilyen esetben a kérelem illetékmentes.

10. §
A közterület-használati díj 

(1) Az engedélyes a közterület használatáért díjat köteles fizetni. 
(2)  Az  elfoglalt  közterület  nagysága  a  létesítmény  közterületre  eső  vízszintes  vetülete,
hirdetőtábla,  hirdető  berendezés,  cég-  és  címtábla  esetén,  ennek  mértani  alakzattal
körülhatárolt része. 
(3)  A  közterület-használati  díj  szempontjából  minden  megkezdett  naptári  év,  hó,  nap,

valamint m2 egésznek számít. 
(4)  A közterület-használati díjat készpénzben az önkormányzat pénztárába vagy átutalással
kell befizetni az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára 

a) ideiglenes jellegű közterület-használat esetén: 
 1  évnél  rövidebb  időtartamnál  az  engedély  jogerőre  emelkedésekor,  kivéve

napi  használat  esetén  a  kezdéstől  számított  maximum  3  napon  belül  egy
összegben kell befizetni 

 1 évnél  hosszabb időtartamnál  a  tárgyév  végéig  (december  31-ig)  esedékes
díjat az engedély jogerőre emelkedésekor, a további díjat évente két részletben,
az  első  féléves  díjat  január  15-ig,  a  második  féléves  díjat  július  hónap 15.
napjáig  a  mindenkor  érvényes  közterület-használati  díj  tárgyév  január  1-i
érvényességének megfelelően kell megfizetni. 

b) állandó jellegű közterület-használat  esetén a közterület-használati  engedély jogerőre
emelkedésétől számított 15 napon belül, azt követően a tárgyév január hó 15. napjáig
(évenként), a mindenkor érvényes közterület-használati díj január 1-i érvényességének
megfelelően,  kivéve az idény jellegű tevékenységet folytatók,  akik augusztus 31-ig
kötelesek megfizetni. 

(5)  Az  engedélyes  a  közterület-használati  díjat  a  ténylegesen  használt  területre  köteles
megfizetni, kivéve ha azt hatósági intézkedés miatt kénytelen megszüntetni. 
(6) Közterület-használati díjat visszamenőlegesen megállapítani nem lehet. 
(7) A közterület-használati  díj  beszedését  a  Magyarcsanádi  Közös Önkormányzati  Hivatal
végzi. 
(8) A közterület-használati díjat a rendelet melléklete tartalmazza (2. számú melléklet). 



(9) Indokolt esetben – kérelemre – éves használat esetén negyedévenkénti, egy évnél rövidebb
használat esetén havonkénti fizetés engedélyezhető, ez esetben a közterület-használati díjat a
negyedév első hónapja, illetve a tárgyhó 5. napjáig kell megfizetni.

11. §
Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól 

(1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni: 
a) a  fegyveres  erők,  rendészeti  szervek,  mentők,  a  vízügyi  szolgálat  bárminemű

közterületet igénylő tevékenysége során, 
b) közműbekötések készítése esetén, 
c) a közművek és a köztisztasági szolgáltatóknak a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű

létesítményeinek elhelyezéseire, 
d) valamennyi  Magyarcsanád  Községi  Önkormányzat  által  alapított,  vagy  fenntartott

intézménynek,  társaságnak  az  alapító  okiratában,  alapszabályában,  társasági
szerződésében (továbbiakban  együttesen:  alapító  okiratában)  meghatározott  feladat,
hatáskör ellátása; illetve működésének biztosítása érdekében, 

e) közterületen hulladékgyűjtő edényzet, konténer elhelyezésekor, 
f) üzletenként 1 db 1m2-t meg nem haladó cégér elhelyezésekor. 
g) a  külön  pályázattal  megvalósuló  beruházással  érintett  ingatlanok  területére,  a

megvalósult fejlesztések fenntartási időszakának végéig.

(2)  Magyarcsanád  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testülete  a  közvetlen  életveszély
elhárítását  szolgáló  bárminemű  közterület  igénybevétele  esetén  a  közterület  használati  díj
fizetésének  kötelezettsége  alól  –  kérelemre  –  részben  vagy  egészben  felmentést  adhat,
valamint a közterület-használati díj részletekben történő megfizetését engedélyezheti.

12. §
A közterület-használat megszüntetése és az engedély megvonása 

(1)  A  közterület-használat  közérdekű  célból  bármikor  megszüntethető,  ilyen  esetben  az
engedélyes részére és kérelmére másutt lehet a közterület-használat lehetőségét biztosítani. 

(2) Meg kell vonni a közterület-használati engedélyt, ha az engedélyes a közterületet nem az
engedélyezett célra és módon használja, vagy a díjfizetési kötelezettségének az esedékesség
időpontjáig ismételten nem tesz eleget. 
(3) Ha az engedélyes közterület-használatát meg kívánja szüntetni, köteles ezt a szándékát az
engedély egyidejű visszaadása mellett az engedélyező hatóságnak bejelenteni. Ilyen esetben
az  előre  befizetett  közterület-használati  díj  időarányos  részét  vissza  kell  engedélyesnek
fizetni. A bejelentést visszamenőlegesen nem lehet megtenni. 
(4) Ha az engedély érvényét veszti az engedélyes a saját költségén köteles az eredeti állapotot
- minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. Ez a kötelezettség az engedélyes építési
engedély  alapján  végzett  építési  munka  esetében  csak  akkor  terheli,  ha  az  engedély
megadásának feltételeként előírták.

13. §
A közterület engedély nélküli használatának jogkövetkezményei 

(1)  A közterület  engedélyhez  kötött,  de  engedély  nélküli  használata  esetén  a  használó  az
engedélyező felhívására köteles a használatot megszüntetni, és a közterület eredeti állapotát a
saját költségén – minden kártalanítási igény nélkül – helyreállítani. 
(2) Azt,  aki közterületet  engedélyhez  kötött  esetben engedély nélkül  vagy az engedélyben
foglalt feltételektől eltérő módon használ a szabálysértés jogkövetkezményein túlmenően, az
engedély  nélküli  vagy  az  eltérő  használat  tartamára  az  egyébként  fizetendő  közterület-
használati díj megfizetésére lehet kötelezni. 



(3)  Ha  a  közterületet  engedély  nélkül  vagy  az  engedélytől  eltérő  módon  használó  az
engedélyezés  feltételeinek megfelel  – kérelmére – az engedélyező a közterület-használatot
engedélyezheti.  Ezzel  azonban  a  használó  nem  mentesül  a  (2)  bekezdésben  említett
következmények alól.
(4)  Hirdetőtábla  tulajdonosa  köteles  gondoskodni  a  tábla  karbantartásáról.  Amennyiben  a
tulajdonos ezen kötelezettségét elmulasztja a hatóság 8 napos határidő tűzésével felszólítja és
a  határidő  eredménytelen  elteltét  követően  a  táblát  elbontathatja,  költségét  pedig  a
tulajdonosra háríthatja. 
(5)  Közterületen  engedély  nélkül  kint  lévő  anyagok,  hirdetőtáblák  beszállításáról  az
engedélyező hatóság gondoskodhat, amennyiben a tulajdonos személye ismeretlen. 
(6)  Üzletek  előtti  külső  árusítás,  árubemutatás  a  hivatalos  nyitvatartási  időben,  a
gyalogosforgalom zavarása nélkül az engedélyező hatóság által jóváhagyott pultról, asztalról
engedélyezhető. 
(7)  A  mobil  árusító  hely,  amennyiben  nem üzemel  a  közterületen  nem tárolható,  azt  az
árusítás befejezése után a közterületről el kell távolítani. 
(8)  Közterület-használati  engedélyt  vissza  kell  vonni,  ha  az  engedélyben  részesülő  a
közterület használatát másnak átengedi. 

14. §
Záró rendelkezések

 

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. 
(2) Hatályát  veszti  Magyarcsanád  Községi  Önkormányzat  Képviselő-testületének  a

közterület használatáról és a közterület használati díjáról 12/1998. (VIII. 18.) ÖR számú
önkormányzati  rendelete,  valamint  az  azt  módosító  14/1998.  (XI.  26)  Ö.R.,  20/2005.
(XII. 16.) Ö.R., 9/2008. (VIII.28) /Ö.R. rendeletek.

Magyarcsanád, 2015. szeptember 24.

Farkas János Nyergesné Kovács Erzsébet
            polgármester       jegyző

Záradék:
A rendelet hirdető táblán történő közzététellel kihirdetve.

Magyarcsanád, 2015. szeptember 24.

Nyergesné Kovács Erzsébet
jegyző



1.sz. melléklet a 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

Magyarcsanád Községi Polgármestere                    BÉLYEG HELYE (3000 Ft)
6932 Magyarcsanád Templom tér 1.                    
Telefon: (62) 520-630
Fax: (62) 520-631

Közterület használati engedély iránti kérelem

1. A kérelmező neve, címe:..........................................................................................................
2. Születési helye, ideje:...............................................................................................................
3. Telefonszám, email címe:........................................................................................................
4. Anyja neve:..............................................................................................................................
5. Közterület használatáért felelős személy neve, címe, aláírása:...............................................
......................................................................................................................................................
6. A közterület-használat oka:......................................................................................................
......................................................................................................................................................
7. A közterület-használat időtartama, -tól-ig:..............................................................................
8. A közterület-használat mértéke:..............................................................................................
9. A közterület-használat helyének,módjának pontos meghatározása:........................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
10. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására jogosító okirat (iparjogosítvány, 

működési engedély, építési engedély, stb.) száma ismertetése:...................................................

11. Székhelye:..............................................................................................................................
12. Adószáma:..............................................................................................................................
13. Zöldterületi leltár:..................................................................................................................
......................................................................................................................................................
14. A kérelmező egyéb megjegyzése:..........................................................................................
......................................................................................................................................................

Dátum:...................................................... ............................................................
                                                                                                  Kérelmező aláírás



2.sz. melléklet a 21/2015. (IX. 24.) önkormányzati rendelethez

A közterület-használati díj mértéke

sorszám közterület használat célja díj mértéke

1 közterületbe 10 cm-en túl 
benyúló építmény 

110 Ft /m2/hó

2 árusító pavilon, stand 
elhelyezése 

200 Ft/m2/nap

3 építési munkával 
kapcsolatos anyagok

10 Ft/m2/nap 

4 alkalmi árusítás (1-30 napig) 110 Ft /m2/nap

5 mozgó árusítás 110 Ft /m2/nap

6 áruminta elhelyezése 30 Ft /m2/nap

7 ideiglenes jellegű építmények 25 Ft /m2/nap

8 garázs elhelyezése 800 Ft /m2/év

9 közhasználatra még át nem adott terület 
használata 

20 Ft/m2/nap

10 hirdető berendezések, cég, címtáblák elhelyezés

- helyhez kötött (stabil) 30 Ft/m2/nap

- mozgatható 20 Ft/m2/nap

11 totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték
célját szolgáló láda, továbbá utcai árusító automaták

(pld.: ital, telefonkártya stb.) elhelyezése

30 Ft/m2/nap

12 kiállítás, kulturális és sporttevékenység 10 Ft/m2/nap

13 mutatványos és cirkuszi tevékenység 40 Ft/m2/nap

14 mezőgazdasági termék tárolása 20 Ft/m2/nap

15 Közterület-használat hangosbemondó céljára 1000 Ft/nap
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